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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy

Prawo zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z 2018  r.  poz.  1986  ze  zm.),  zwanej  dalej  „uPzp)  na

„Wykonywanie usług usuwania i holowania/przewozu pojazdów o DMC do 3,5t włącznie,
pojazdów  o  DMC  powyżej  3,5t  i/lub  ich  części,  zatrzymanych  przez  Policję  do  celów
procesowych na koszt Policji, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 50a i 130a
ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. 2017 , poz. 1260 ze zmianami) 

       Na podstawie art. 38 ust. 1 i  2 uPzp Zamawiający  Zamawiający przekazuje pytanie do siwz, które

wpłynęło do Zamawiającego w dniu 17 kwietnia br. wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 

Witam mam pytanie czy muszę wskazać w pierwszym etapie przetargu podwykonawcę który odholuje pojazd

ciężarowy , jest to jedno holowanie przewidziane w umowie ?? drugie pytanie jest takie czy policja wymaga

licęcje przewoźnika jeśli zajmuję się holowaniem pojazdów do 3.5 t ??

Odpowiedź

Zgodnie z siwz dział VI lit.A na etapie składania ofert od Wykonawcy wymagane są następujące dokumenty: 

• załącznik  nr  2  do siwz  –  oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu  Wykonawcy -aktualne  na dzień

składania ofert,

• załącznik nr 3 do siwz – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – aktualne na dzień

składania ofert,

• załącznik  nr  4  do  siwz  –  zobowiązanie  innego  podmiotu  do  oddania  Wykonawcy  do  dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

• załącznik nr  1 – do siwz – formularz oferty cenowej

• załącznik nr 6 do siwz – formularz kalkulacji cenowej.

Zamawiający nie wymaga licencji do przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi

lub zespołami pojazdów o dopusczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym

rzeczy oraz niezarobkowym przewozie  drogowym rzeczy zgodnie  z art.3 ust.1 pkt.2 ustawy o transporcie

drogowym.

W związku z powyższym Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu

wpłaty  wadium tj.  pozostaje   dzień 24.04.2019r.  Godziny składania  i  otwarcia  ofert  również nie  ulegają

zmianie.
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